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Acryluna ile konforlu ve yaşanabilir yarınlar için
doğru seçimler yapmanın rahatlığı sizinle..

4 mevsimlik Acryluna'lı ürünlerle konfor ve rahatlık her zaman sizinleyken doğa dostu yapısıyla içiniz de rahat. 
Uzun ömürlü yapısı sayesinde Acryluna'lı ürünler uzun yıllar ilk günkü kalitesini korur ve yeni ürün almaya 

duyulan ihtiyaç azalır. Yeni bir ürüne duyulan ihtiyacın azalması üretim için gerekli doğal kaynak kullanımına 
pozitif etkide bulunmaktır. Geri dönüştürülebilir elyaf Acryluna ile konforunuzdan asla ödün vermeyeceğiniz 

bir kullanım deneyimine hazır mısınız?

İlk günkü gibi kusursuz Bitmeyen tazelik Daima doğa ve hayvan dostu
Pillout'un10 kata kadar daha dayanıklı 

yapısıyla topaklanma yok, özgürce 
hareket etmenin tadını çıkarmak var!

Doğadan aldığı ilhamla masum seçimlerin 
mümkün olduğunu gösteren hayvan dostu 

koleksiyonumuz Innofleece!

Antimikrobiyal Everfresh ile
her daim ferah ve konforlu 

hissedeksiniz. 



GİYİM

Spor, termal giyim, denim, çorap, triko ve daha 
pek çok alanda hayatınıza konfor ve yumuşacık bir 
dokunuş katar.

HALI

Evinizin en keyifli ve konforlu parçası Acryluna ile 
üretine halılar, sevdiklerinizle geçen sıcacık zamanlara 
eşlik eder ve uzun yıllar ilk günkü özelliklerini koruyarak
en güzel anılara ortak olur.

EL ÖRGÜSÜ 

Sıcacık ve rengarenk dünyasıyla bir ömür saklanacak 
anıların vazgeçilmezi Acryluna el örgü iplikleriyle 
sevdiklerinize en özel anıları armağan etmek için
hep yanınızda.

Acryluna ile tanışın!
Yeni nesil elyaf

Yumuşak ve
doğal dokunuş 

Acryluna,
özel yapısı ile 

sıcacık tutar. Rahat 
ve yumuşacık 

giysilerinizle sıcacık 
ve keyifli bir 

kullanım sunar.

Acryluna, yumuşacık
yapısı ile teninize 

değen her noktada 
doğal ve konforlu bir 
dokunuş hissi vererek 

çok keyifli bir 
kullanım sunar. İpeksi 

dokunuşuyla sizi 
sarmalayan huzurlu 
bir duygu yaşatır.

Acryluna, sıcak ortamda 
sizi serin, serin ortamda 

ise sıcak tutarak 
benzersiz bir termal 
konfor sağlar. Nefes 

alan yapısıyla terletmez 
ve nemi hapsetmez. 

Hızla kuruması 
hareketlerinizde 
rahatlık sağlar.

Acryluna’nın 
sorumluluk bilinciyle 

gerçekleştirilen 
üretim süreci, 

kullanılan 
malzemeleri geri 

kazandırarak çevre 
duyarlılığı yüksek, 

doğa dostu ürünler 
elde etmemizi sağlar.

Termal
konfor

Doğa dostu
Acryluna

Bugünün ihtiyacıyla gelecek nesilleri düşünerek tasarlandı…
Kendinizi daima konforlu hissetmeniz artık çok kolay; yeni nesil elyaf Acryluna ile artık hayatınızın 
her alanında rahatlığı hissedeceksiniz.

Acyryluna, yumuşak dokunuşu, kullanım konforu ve doğa dostu özellikleriyle benzersizdir.Uzun ömürlü 
kullanım avantajı sayesinde hayatınızda yeni ürünlere duyduğunuz ihtiyacı azaltarak, doğal kaynak 
kullanımını en aza indirir; çevreye duyarlıdır. Sahip olduğu termal konfor özelliği ile kullanım 
alışkanlıklarınızı değiştirerek, size yüksek konforlu bir yaşam sunar.

Sıcacık bir
kucaklama 


